
BÖJT 5.VASÁRNAPJA – IUDICA  
Az igazi Főpap 

Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem, mert te 
vagy oltalmazó Istenem. 

(Zsolt 43, 1n) 
 

 
Ének 128 
 
Imádság 
Mindenható Isten! Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy 
egyszülött Fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és 
új életben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik örökkön örökké.  Ámen. 
 
Igeolvasás 
Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól. 
Ámen. 
 
János evangéliuma, 8.felyezet,  46-59 versek 
Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért 
nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit; ti azért 
nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok." Azután így szóltak 
hozzá a zsidók: "Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög 
van benned?" Jézus így válaszolt: "Bennem nincsen ördög, ellenben én 
tisztelem az én Atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a 
magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, 
bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált 
soha."  A zsidók ezt mondták neki: "Most már tudjuk, hogy ördög van 
benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod: 
Ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te 
nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is 
meghaltak! Kinek tartod magadat?"  Jézus így válaszolt: "Ha én 
dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki 

megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, pedig nem 
ismeritek őt; én azonban ismerem. 
Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment 
a templomból. 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az Apostoli 
hitvallást! 
 
Ének 838 
 
Testvéreim Krisztusban, 
a mai evangéliumi szentigében kitárul előttünk egy kellemetlen szituáció. 
Jézus a zsidókkal veszekszik. És mi a veszekedés oka? Isten. Jobban 
mondva az Isten megértése- vajon ki ismeri Istent- zsidók, vagy Jézus? 
Egymással szemben állnak a zsidók, akik biztosak voltak abban, hogy ők 
tökéletesen értik az Istent. De Jézus nem a maga dicsőségét keresi, hanem  
a mennyei Atya dicsőségét, aki megdicsőíti őt.   

És ki valójában Jézus? Ki ez az ember, aki csodákat tesz, gyógyít, 
és még azt hiszi magáról hogy netán nagyobb mind az Ábrahám. Mi 
tudjuk, hogy igazából Jézus Istentől jött. Nem azért jött, hogy 
érvénytelenné tegye a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jött, 
hogy érvénytelenné tegye, hanem hogy betöltse azokat. 

Még mindig vannak emberek, akik nem tudnak arról, hogy Jézus 
Izrael népéhez tartozott. Hogy Jézus is zsidó volt. Bár zsidók sokszor és 
sokféleképpen hátat fordítottak Istennek, ő nem hagyta el a népét.  Ha 
nehéz idő jött, ha rabszolgák voltak Egyiptomban, vagy asszíriai, babiloni 
királyság támadt, rögtön arra gondoltak, hogy Isten elhagyta őket. De ez 
nem volt igaz. Az igazság az, hogy Istennek a szívében van, tenyerén tartja   
az ő választott népét. 

Mi is sokszor elfelejtjük Isten első parancsolatát: „Én vagyok az 
Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened!” De mikor nehéz idők jönnek 
ránk, nem valljuk meg, hogy igen is, most is ebben a helyzetben is Istent, 
az Urat, őt fogom dicsőíteni. Istennek fontos a mi életünk is éppúgy,  
ahogy az ő választott népének élete, Izrael élete.  

Ezért küldte Jézust mint Főpapot, ahogyan ezt a Zsidókhoz írt 
levélben olvassuk. Ott nevezte el Isten a Fiát Főpapnak, aki egyszer és 



mindenkorra ledöntötte a falat, amelyet Isten és ember között a bűn 
okozott. Tökéletes áldozatott hozott, mellyel újra helyreállította a viszonyt 
ember és Isten között. 

A Zsidókhoz írt levél Jézust Főpapnak nevezte el. Ha az Izrael 
népe gyónni akart Istennek, akik bűneikkel megharagították Őt, áldozatot 
kellett hozniuk. Újra és Újra, naponta a papok áldozatokat hoztak az Úr 
házában- vagy bárányt, vagy kecskét, galambot…áldoztak. Ebben a rituális 
szertartásban a legfontosabb szerepe a főpapnak volt. Ő volt az, aki 
egyszer egy évben bemehetett az Isten szentélybe, és Istennel szemben 
állhatott.  
Jézus nemcsak  évente egyszer állhatott szemben Istennel. Nemcsak 
áldozatokat hozott, hogy Isten megfeledkezzen  a nép bűneiről, hanem Ő 

magát hozta áldozatul. Ő volt az a Főpap, aki 
hagyta magát  megöletni. Mindenkiért és 
mindörökre. Azóta már nincs az embernek 
szüksége semmi áldozatra. A bűn legyőzetett. 
Jézus által most mi állunk Istennel szemben, úgy 
mint valaha a főpap. Jézus, tökéletes főpap volt, az 
az egyetlen tökéletes áldozat.  
 A zsidók az evangélium olvasásakor csak 
a földi dolgokra néztek. Meg akarták érteni azt, 
hogy ki valójában Jézus, de csak földi ésszel 
próbálták megérteni. Úgy gondolták, hogy Jézus 
ereje biztosan az ördögtől van. Nem voltak 
képesek megérteni az alábbi szavakat: Mondom 

néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha."  A zsidók 
ezt mondták neki: "Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám 
meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod: Ha valaki 
megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha.  

Ha meg akarnánk érteni Jézus életét, feladatát, nem járnák jól. 
Nehéz út lenne. Isten fia előtt csak térdre eshetünk. Alázatosságra hív 
minket, úgy ahogyan ő is megalázta magát mi értünk. Ő aki a világ 
teremtése elején az Atyjával egy volt, földre jött, és egy lett miközöttünk.  

Isten nem akart távol maradni az ő népiétől, hanem annyira közel 
jött hozzánk, hogy megfoghattuk volna a kezét, láthattuk volna a könnyeit 

mikor fájdalmában sírt a Gecsemáné kertben, és örömét mind azok végett, 
akik betartják az ő parancsolatát és a szerelmében maradnak (J 15, 11).  

Aki keresi a maga dicsőségét, annak nem lesz dicsősége. De aki 
Isten akaratát keresi a Szentírásban, és aki követi az Isten beszédét, annak 
Jézus mondja: Bizony, bizony mondom  néktek, ha valaki megtartja az én 
igémet, nem lát halált soha. 
 
Imádkozzunk 
Úr Jézus Krisztus, igazi Főpapunk! Jól ismered 
kísértéseinket, és együtt érzel velünk, mert magad is 
emberré lettél, és megkísértetél hozzánk hasonlóan. 
Ezért reád bízzuk magunkat: te kegyelmet adsz, és 
megsegítesz alkalmas időben.  
Ébressz minket élő hitre, hogy többé ne 
önmagunknak, hanem neked éljünk. 
Ámen. 
Úr Jézus Krisztus nevében így imádkozzunk:  
Mi Atyánk... 
 
Áldás 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát 
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon 
neked békességet! Ámen. 
 
Ének 130 
 
Tisztelettel értesítjük kedves testvéreinket, hogy az érvényes állami rendelet 

alapján az istentiszteletek visszavonásig szünetelnek. 
Köszönjük a megértésüket! 

V prípade, ak potrebujete v týchto dňoch pomoc (informácie, ochranné 
rúško, zabezpečiť nákup základných potravín), obráťte sa na nás. Slúžme 

jedni druhým: Fara Plavé Vozokany 036/7727159. 
Erős vár a mi Istenünk! 

  


